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Concurso Público para Contratação de Escola - Técnicos Especializados 

Psicólogo 

Decorre na aplicação informática da Direção Geral da Administração Escolar, o procedimento concursal 

para a contratação a termo resolutivo certo de um Técnico Especializado - Psicólogo, para o exercício 

de funções (35 horas) no Agrupamento de Escolas D. Lourenço Vicente (Lourinhã) e no Agrupamento de 

Escolas de Freiria (Torres Vedras), ao abrigo do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho e de acordo 

com o disposto no n.º 1 do artigo 38.º e do artigo 39.º, mediante as condições estabelecidas na 

plataforma eletrónica da DGAE. O contrato será anual. Serão excluídos os candidatos que não estejam 

inscritos na Ordem dos Psicólogos Portugueses. 

 

Serão tidos como requisitos de admissão e critérios de seleção os seguintes: 

Critérios Ponderação 

Avaliação do Portefólio (AP) 30% 

Número de anos de experiência profissional na área (EP) 35% 

Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) 35% 

 

Avaliação do Portefólio  

(máximo de 3 páginas; Arial 11; 1,5 espaços; a enviar para gestao@aedlv.org) 

Pontuação 

Nº de inscrição na Ordem dos Psicólogos Portugueses Fator de exclusão 

Formação na área da psicologia educacional 

Doutoramento (20 pts) 

Mestrado / Pós-Graduação (15 pts) 

Licenciatura / Mestrado integrado (10 pts) 

15% 

Formação profissional frequentada na área da psicologia educacional nos últimos 5 
anos 

Mais de 75 horas (20 pts) 

 51 até 75 horas (15 pts) 

 Até 50 (10 pts) 

5 % 

Experiência em contexto escolar no reconhecimento de problemas sócio 
afetivos/familiares, na deteção de casos de défice cognitivo, no combate ao 
insucesso escolar 

Mais de 5 anos (20 pts)  
3 a 5 anos (15 pts)  
Até 2 anos (10 pts) 

10% 

 

Entrevista Pontuação 

Trabalho com alunos e articulação com as famílias 15% 

Trabalho de articulação com professores e estruturas do Agrupamento 10% 

Propostas de intervenção no Agrupamento para combate à indisciplina e ao 
insucesso escolar 

10% 

 

A entrevista de seleção decorrerá na sede do Agrupamento D. Lourenço Vicente (Escola Dr. João das 

Regras). O horário da entrevista será publicado em www.aedlv.org e os candidatos seleccionados serão 

notificados por e-mail. 

Lourinhã, 28 de setembro de 2012 

 

O Diretor  

Pedro Damião 
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